
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per torsdag 30. april 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per torsdag 30. april ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

Antall registrerte personer i kommunen med påvist koronasmitte er fortsatt 0. 

 Rundt 170 personer er så langt testet. 

 

Forbereder lokal smittejakt: 

Som tidligere meddelt jobbes det nå også i Lyngdal kommune med å utarbeide 

retningslinjer for et bredere testregime. For på den måten i større grad aktivt spore 

smitte i befolkningen. Dette i samsvar med sentrale myndigheters mål om at 

kommunene skal kunne teste opptil 5 prosent av sine innbyggere ukentlig. For Lyngdals 

del vil det si rundt 500 tester per uke. 

Ifølge kommuneoverlegen er planen å dele test-arbeidet i to grupper. 

 Den ene gruppen tester på bakgrunn av medisinske indikasjoner. 

 Den andre gruppen utfører såkalt lavterskel-testing. Det vil si testing av personer 

med milde symptomer.  

Det jobbes nå med å få på plass detaljene rundt organiseringen av dette, og innen 1. juni 

slik sentrale myndigheter har anmodet om. 

Ifølge kommuneoverlege Henriette Pettersen er største utfordringen i øyeblikket at testpinner 

er mangelvare. 

 

Planlegger avstandskontroller: 

I løpet av dagen er det ventet en egen bransjeveileder fra Helsedirektoratet, med 

føringer for utesteder som serverer mat og alkohol, og som nå også får anledning til å 

gjenåpne i kontrollerte former. Skjenkekontroller i Lyngdal utføres av Securitas. Lyngdal 

kommune vil nå også inngå avtale med vekterselskapet om å utføre avstandskontroller 

samtidig med at skjenkekontroller gjennomføres. 

For ytterligere kommentarer rundt dette kan media kontakte SLT-koordinator Camilla 

Buch Vidringstad, telefon 945 06 067. 

 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Informerer om maskinstøy fra skip i opplag: 

Bilskipene til Wilhelmsen Rederi blir liggende i Lyngdal kommunale havn med fullt 

mannskap om bord i en periode på to uker. Dette som følge av karantenebestemmelser 

ved korona-pandemien. I denne tiden må også maskinene være i gang. 

Dette er blant annet nødvendig for å kunne opprettholde funksjonene til mannskapenes 

lokaler. Når mannskapet etter et par uker forlater skipene kobles landstrømmen på, og 

maskinene slås av. 

Kommunen beklager ulempene for innbyggerne med støy i denne perioden. 

Informasjon om dette er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/opplag/ 

 

Videre retningsvalg i Lyngdal kommune: 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune møtes nå fast hver tirsdag og fredag (i dag torsdag 

grunnet 1. mai). På møtet førstkommende tirsdag vil kriseledelsen avklare videre 

møtefrekvens, og retningsvalg for både administrativ og politisk virksomhet. Mye 

avhengig av hva regjeringen legger fram på dagens pressekonferanse, om videre 

kontrollert gjenåpning av samfunnet. 

«Jeg tenker vi framover må ha fokus på å komme tilbake til mest mulig normal drift, 

innenfor de begrensninger som smittereglene tillater», presiserte kommunedirektør 

Kjell Olav Hæåk på dagens møte. 

Det som til uken vil bli tatt stilling til er blant annet følgende: 

 Behovet for faste møter i kriseledelsen. 

 Videre bruk av hjemmekontor. 

 Gjenåpning av innbyggertorgene på Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus. 

 Muligheter for å åpne kinoen. 

 Om politiske møter fortsatt skal gjennomføres som nettmøter, eller om 

folkevalgte igjen kan møtes fysisk på denne siden av sommeren? 

 

Mediekontakt: 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

Dersom ikke annet er nevnt går alle henvendelser fra media om ting som ikke besvares 

på våre digitale flater til ordfører Jan Kristensen. Dette for å lette presset på 

kommuneoverlege og virksomhetsledere.  

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig 

Mobil: +47 901 31 726 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/opplag/

